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Præsident

Gordon B» Hinckley

ordineret som præsident

for Kirken

Salt Lake City

Præsident Gordon
Bitner Hinckley, 84,

blev ordineret og indsat

den 12. marts 1995 som
den 15. præsident for Kir-

ken. Han efterfølger præ-

sident Howard W. Hunter,

som døde den 3. marts

1995.

Præsident Hinckley har

valgt præsident Thomas S.

Monson som sin førsteråd-

giver og præsident James E.

Faust som sin andenrådgi-

ver. Præsident Monson har

tidligere tjent som anden-

rådgiver for præsident Ezra

Taft Benson og præsident

Howard W. Hunter. Præ-

sident Faust har virket i De
Tolvs Kvorum siden sep-

tember 1978.

Præsident Monson blev

ligeledes kaldet og indsat

som præsident for De Tolvs

Kvorum. På grund af præsi-

dent Monsons opgave i Det

Første Præsidentskab, blev

præsident Boyd K. Packer

indsat som fungerende præsi-

dent for Kvorummet, et em-

bede, som han besad under

præsident Hunters ledelse.

Det nye præsidentskab

blev bekendtgjort ved en

særlig pressekonference den
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Præsident Gordon B . Hinckley

13. marts i Joseph Smith-

bygningen. Præsident

Hinckley talte til et stort

tv- og radiopublikum: »Vi

rækker hånden ud til vore

medlemmer og til alle, som
viser velvilje overalt i ver-

den i den ånd af kærlighed

og broderskab, som kommer
fra Herren Jesus Kristus ...

Vi vier os på samme måde,

som andre før os, til at un-

dervise i fredens evangeli-

um, til at fremme høflighed

og gensidig respekt blandt

alle mennesker overalt, til

at bære vidnesbyrd om Her-

ren Jesu Kristi virkelighed

samt til at efterleve hans

lærdomme i vores hverdag«

(se den fulde tekst herefter.)

Præsident Monson sag-

de: »Det er et privilegium

for mig at tjene sammen
med præsident Gordon B.

Hinckley. Vi har tjent sam-

men i en eller anden kapa-

citet i mange år. Han besid-

der et enormt talent og ev-

ner at række hånden ud og

løfte andre. Han besidder

ligeledes stor åndelighed

samt stor kapacitet på man-
ge andre områder. Jeg tror,

at vi står over for en stor ny

åndelig bevægelse og vækst

i Herrens værk under hans

[præsident Hinckleys] ledel-

se. Jeg glæder mig ligeledes

over at tjene sammen med
James E. Faust, som ligele-

des har været en kollega i

mange år ... Jeg forsikrer

alle, at mit hjerte er rettet

mod Herren Jesus Kristus.«

Præsident Faust sagde:

»Jeg føler mig ydmyg og be-

æret over at ... være kaldet

af præsident Hinckley som
en af hans rådgivere. Præ-

sident Hinckley og jeg har

arbejdet sammen i mere

end 40 år, før nogen af os

blev kaldet som general-

autoritet. Jeg kender hans

hjerte og hans sjæl. Jeg

kender hans forpligtelse. Jeg

kender hans tro. Jeg kender

hans evner. Præsident

Monson og jeg har ligeledes

nydt et langt og skattet

venskab ... Jeg ønsker at

forsikre præsident Hinckley

om min fuldkomne hengi-

venhed og støtte samt ud-

trykke min kærlighed til

Kirkens medlemmer overalt

i verden samt til alle gode

mennesker overalt.«

Præsident Hinckley

Præsident Gordon B.

Hinckley har tjent som
generalautoritet i næsten

37 år. Han begyndte i april

1958 og tjente i mere end

tre år som assistent til De
Tolv. I oktober 1961 blev

han kaldet til De Tolvs

Kvorum og tjente som apo-

stel i 20 år. Han har siden

juli 1981 tjent i 14 år som
medlem af Det Første Præ-

sidentskab - først som råd-

giver til præsident Spencer

W. Kimball og senere som
andenrådgiver til præsident

Kimball samt som førsteråd-

giver til præsident Ezra Taft

Benson og præsident Ho-
ward W. Hunter. Som råd-

giver til præsident Hunter

blev han ligeledes indsat

som præsident for De Tolv

Apostles Kvorum.

Præsident Hinckley er

født den 23. juli 1910 i Salt

Lake City, tog en bachelor-

eksamen fra University of

Utah. Han blev i 1935 efter

sin fuldtidsmission til Stor-

britannien udpeget til at

udvikle en informationstje-

neste for Kirken rettet mod
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Stående foran en imponerende statue af profeten Joseph Smith taler præsident Gordon B. Hinckley, i midten, som nyordineret

præsident for Kirken til medierne ved en pressekonference , der blev afholdt den 13. marts 1995 i Joseph Smith-bygningen.

offentligheden. I de næste

20 år ledte han Kirkens PR
og var banebryder inden for

Kirkens brug af de elektro-

niske medier. Han arbejde-

de derpå i 7 år som udøven-

de sekretær for missionær-

komitéen. Han tjente lige-

ledes som stavspræsident.

Præsident Hinckleys op-

gaver i Kirken har ført ham
rundt i hele verden mange
gange. Han har som rådgi-

ver til tre præsidenter ind-

viet 22 templer, hvilket er

mere end nogen anden le-

der i Kirkens historie. Han
har fem børn sammen med
sin hustru, Marjorie.

Præsident Monson
Præsident Thomas Spencer

Monson, 67, som netop er

kaldet som førsterådgiver i

Det Første Præsidentskab,

har tjent som generalautori-

tet i mere end 3 1 år. I okto-

ber 1963 blev han i en al-

der af 36 år ordineret til

apostel. Han har tjent i De
Tolvs Kvorum i 22 år. Han
har ligeledes tjent i Det

Første Præsidentskab i

næsten 10 år - som anden-

rådgiver til præsident Ezra

Taft Benson og præsident

Howard W. Hunter.

Præsident Monson blev

født i Salt Lake City den

21. august 1927 og tog uni-

versitetseksamen i forrret-

ningsledelse fra University

of Utah. Derpå fortsatte

han som medlem af dette

instituts fakultet. Han tog

senere MBA eksamen fra

BYU og begyndte derpå en

fornem karriere inden for

forlagsvirksomhed og bog-

tryk. Han arbejdede senere

som direktør for reklame-

afdelingen i Deseret News.

Han blev senere salgsdirek-

tør og derpå administreren-

de direktør for Deseret

News Press.

Præsident Monson tjen-

te forud for sin kaldelse til

generalautoritet som præsi-

dent for Kirkens mission i

Canada, som medlem af et

stavspræsidentskab og som
biskop. Han har tre børn

sammen med sin hustru,

Frances.

Præsident Faust

Præsident James Esdras

Faust, 74, ny andenrådgiver

i Det Først Præsidentskab

har tjent som generalautori-

tet i næsten 23 år. Han
blev kaldet som assistent til

De Tolv i oktober 1972.

Efter fire år i denne kaldel-

se, tjente han to år som
medlem af De Halvfjerds

Præsidium. Derpå begyndte

han i september 1978 en
næsten 17 år lang tjeneste i

De Tolv Apostles Kvorum.

Præsident Faust, der er

født den 31. juli 1920 i

Delta, Utah, studerede på
University of Utah, hvor

han udover at studere også

var med på atletikholdet.

Han udførte en fuldtids-

mission i Brasilien. Efter sin

juridiske embedseksamen fra

University of Utah i 1948,

begyndte han en advokat-

virksomhed i Salt Lake City

i 1948. 1 1949 blev han ind-

valgt for en to-års periode

som medlem af Utahs lov-

givende forsamling.

Præsident Faust tjente

inden sin kaldelse til gene-

ralautoritet som biskop, høj-

rådsmedlem, stavspræsident

og regionalrepræsentant.

Han har fem børn sammen
med sin hustru, Ruth.
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Præsident Boyd K. Packet, fungerende præsident for De Tolv

Apostles Kvorum (Foto: Portraits ofMerrett)

Præsident Packer

Præsident Boyd Kenneth

Packer, 70, har tjent i

næsten 34 år som general-

autoritet. Han begyndte i

september 1961 næsten ni

års tjeneste som assistent til

De Tolv og præsiderede i

denne tid over New Eng-

land-missionen.

Præsident Packer har si-

den april 1970 tjent i næ-

sten 25 år i De Tolvs Kvo-

rum. Han har siden juni

1994 tjent som fungerende

præsident for De Tolvs

Kvorum og vil nu fortsætte

i denne kapacitet.

Præsident Packer er født

den 10. september 1924 i

Brigham City, Utah, og har

studeret på Weber College i

Ogden i Utah, og har derpå

taget to eksamener fra Utah
State University. Han har

ligeledes en doktorgrad i

uddannelsesadministration

fra BYU. Som underviser af

profession har han tjent som
leder af Kirkens seminar- og

institutprogram og som
medlem af BYUs admini-

strative råd.

Han har ti børn sammen
med sin hustru, Donna.

I en kærlig ånd

Præsident Gordon B.

Hinckley bekendtgjorde

Det Første Præsidentskabs

nye sammensætning ved en

pressekonference den 13.

marts 1995 og omtalte »vor

elskede ven og leder,

Howard W. Hunters død.

Hans død har dybt påvirket

os alle. Mindet om hans

store egenskaber vil længe

forblive hos os.«

Præsident Hinckley fort-

satte: »Man kan ikke kom-
me her til dette hellige em-

bede uden at opleve en næ-

sten overvældende følelse

af utilstrækkelighed. En
styrket beslutning om at gå

fremad kommer fra kund-

skaben om, at dette er

Guds værk, at han våger

over det, og at han vil lede

vores indsats, hvis vi vil

være oprigtige og trofaste,

og at vi er ansvarlige over

for ham.

Vi rækker med denne

forsikring hånden ud til vo-

re medlemmer og til alle,

som viser velvilje overalt i

verden, i den ånd af kærlig-

hed og broderskab, som
kommer fra Herren Jesus

Kristus.

Jeg er taknemmelig for

disse to mænd, der er fulde

af tro og evner, og som tje-

ner med mig som rådgivere,

og for mine stålsatte og

dygtige brødre i De Tolv

Apostles Kvorum. Der fin-

des en fuldkommen harmo-

ni blandt os, og det skal der

være, hvis dette hellige

værk skal have fremgang.

Kirken fortsætter fremad

i dens guddommeligt udpe-

gede mission, og jeg forven-

ter ikke dramatiske kursæn-

dringer. Fremgangsmåder og

programmer kan ændres fra

tid til anden, men lærdom-

mene forbliver de samme.

Vi vier os på samme måde,

som andre før os, til at un-

dervise i fredens evangeli-

um, til at fremme høflighed

og gensidig respekt blandt

alle mennesker overalt, til

at bære vidnesbyrd om Her-

ren Jesu Kristi virkelighed

samt til at efterleve hans

lærdomme i vores hverdag.

Vi er bekymret over kva-

liteten af familielivet i

mange hjem. Hjemmet er

MAJ 1995
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Kirkens præsident Gordon B. Hinckley, i midten, med præsident Thomas S. Monson, førsterådgiver, til venstre, og præsident

]arnes E. Faust, andenrådgiver. Til venstre medlemmer af De Tolv Apostles Kvorum, fra venstre, ældste Robert D. Haks,

Richard G. Scott, Joseph B. Wirthlin ogM. Russell Ballard.

stedet for al sand dyd. Hvis

de rigtige værdier ikke

læres i hjemmet, så er det

ikke sandsynligt, at de læres

noget andet sted.

Vi er taknemmelige over

den tro og styrke, som
denne Kirkes medlemmer
udviser. De udgør nu over 9

millioner i omkring 150

lande og politiske områder.

Medlemstallet vokser ved-

varende og uafbrudt. Vi er

sikker på, at dette vil fort-

sætte, da Kirken står som et

sandhedens anker i en ver-

den med skiftende værdier

og standarder.

Vi er især stolte over

vores unge. Jeg tror aldrig,

vi har haft en stærkere

generation af unge mænd
og kvinder, end vi har i

dag. De er for de flestes

vedkommende trofaste over

for deres fædres tro. De er

omgivet af kræfter, som kan
trække dem ned, og et

uhyre pres, der kan trække

dem bort fra de værdier,

som er prøvet af tiden, men
de går fremad og lever et

konstruktivt liv og styrker

sig selv både intellektuelt

og åndeligt. Vi frygter eller

tvivler ikke på dette værks

fremtid.

Hvis vi har fornærmet

nogen, så beder vi om und-

skyldning. Vores eneste

ønske er at fremme en

venlig og barmhjertig ånd,

en ånd af forståelse og

helbredelse.

Vi søger at følge rådet

fra vores Herre, som »fær-

dedes overalt og gjorde vel«

(ApG 10:38).

Som svar på spørgsmål fra

journalisterne sagde præ-

sident Hinckley:

Hvilke udfordringer står

Kirken overfor?

»Den vigtigste udfordring

vi står overfor, og den mest

vidunderlige udfordring er

den, som kommer med
vækst.

At håndtere den vold-

somme vækst, som Kirken

oplever, giver mange pro-

blemer.

Det omfatter byggeri af

kirkebygninger og andre

faciliteter. Men hvilken

storslået og vidunderlig

udfordring det er!

Jeg er taknemmelig over

at kunne sige, at Kirken på
grund af vores medlemmers

trofasthed i betalingen af

tiende og offerydelser har

midlerne til at gøre det, der

er nødvendigt, for at

håndtere denne vækst.

Det er vi taknemmelig

for.«

Bringe Kirken ud
til flere lande

»Vi kommer, hvor vi har

tilladelse til at komme, når

vi får denne tilladelse. Og
vi vil være opmærksom på

enhver mulighed, som vil

vise sig for os. I vores

vækst, går vi altid ind af

'hoveddøren', så landets le-

dere har fuld kundskab om,

hvad vi gør, og således, at

vi har deres opbakning og

velsignelse. Det er blevet et

mønster for os.

Det mønster vil vi fort-

sat følge i fremtiden. Vi sø-

ger efter muligheder. Vi fø-

ler, at uanset hvor vi kom-

mer, så velsigner vi menne-

sker i deres liv, vi tilfører

nationen dyder, vi bidrager

og opbygger og tager ikke

fra nogen eller ødelægger

noget. Det vil fortsat være

vores politik.«

KIRKENYI
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Præsident Boyd K. Packer, fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum, til venstre,

samt kvorumsmedlemmer: ældsterne L. Tom Perry, David B. Haight, Neal A. Maxwell,

Russell M. Nelson og Dallin H. Oaks.

Den voksende

internationale kirke

»Det er bemærkelsesvær-

digt og interessant at lægge

mærke til, at der aldrig

synes at være nogen man-

gel på ledere. Denne kirke

træner lokale ledere over-

ak, hvor den kommer frem.

Hvor som helst der er

behov for udvikling af den

lokale organisation, finder

vi kapable mænd og

kvinder, som er rede til at

påtage sig ledelsen.

Vi er overhovedet ikke

bekymret over, hvor vi skal

finde ledere, når Kirken

vokser i Mexico, Syd-

amerika, Centralamerika

eller hvor som helst i

verden.

Det løser sig altid, ...

og vi har tillid til, at det

vil fortsætte med at løse

sig.«

Hvilket tema vil kende-

tegne din tjenestegerning

»Vores tema vil være at

fortsætte det store værk,

som er blevet fremmet af

vore forgængere, som har

tjent så beundringsværdigt,

så trofast og så godt ...

Opbygge familieværdier? Ja!

Fremme uddannelse? Ja!

Opbygge tolerance og tål-

modighed blandt menne-

sker overalt? Ja! Og forkyn-

de Jesu Kristi evangelium.

Det er hans navn, som er

denne kirkes navn, og hans

lærdomme og idealer, som
vi søger at efterligne og

fremme - og det vil vi fort- ,

sætte med at gøre.«

Uændrede lærdomme
Denne kirke vil fortsætte

som et anker for både tro og

sandhed i en verden med
skiftende værdier. Vi finder

vejledning i skrifterne, i

Herrens ord, som blev givet

før og gives nu. Vi tror på

princippet om nutidig

åbenbaring. Vi forkynder

dette princip, som en

grundlæggende funktion i

Kirkens virke, og som vi

fortsat vil gøre brug af, mens

vi går fremad i vores opgave

både her og i udlandet.«

Flere templer

»Dette er den største tids-

periode i Kirkens historie

for tempelbyggeri. Der er

aldrig blevet sat så mange
tempelbyggerier i gang med
en sådan fremdrift som nu.

Vi har 47 templer i brug nu.

Vi har yderligere 13 temp-

ler under konstruktion eller

på tegnebrættet. Vi vil fort-

sætte med at bygge templer.

Bliver templerne fuldt ud-

nyttet? Nej, ikke fuldt ud.

De oplever travlhed, og der

er mere travlt end nogen

sinde før. I visse tilfælde

overstiger de den kapacitet,

som de er bygget til ... Vi

rækker hånden ud overalt,

hvor der eksisterer et behov
for at bygge disse hellige

huse til Herren for at tilpas-

se os til medlemmernes be-

hov.«

Kvinder, som må arbejde

uden for hjemmet
»Gør det bedste, I kan. Og
husk, at det største aktiv, I

har i denne verden, er de

børn, som I har bragt til

verden, hvis vækst og om-
sorg I har ansvar for.

«

Familien

»Familien er samfundets

grundpille. Gode hjem

frembringer gode menne-
sker. Gode hjem er grundla-

get for enhver nations styr-

ke. Gode hjem er det mest

basale behov i enhver nati-

on - hjem, hvor der findes

en far, som er familiens

overhoved i kærlighed og

venlighed, og som påtager

sig det grundlæggende an-

svar som familiens forsørger,

[en] mor, som er dronning i

sit hjem, som ligestillet ved

sin mands side, og børn,

som de begge elsker, værner

om og styrker, og som til

gengæld elsker dem.«

Studerende

»Forbered jer til fremtiden.

Vi lever i en verden fuld af

udfordringer. Det er ikke

sandsynligt, at udfordringer-

ne bliver mindre, snarere

tværtimod. Vi opfordrer vo-

re unge medlemmer til at

uddanne deres sind og

hænder, så de kan kvalifice-

re sig til at påtage sig an-

svarsfulde stillinger i det

samfund, som de vil blive

en del af ... og at de i denne
proces vil forblive trofaste

over for Kirken, som de el-

sker, og som de er medlem-

mer af.«
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Præsident

Howard W* Hunters
begravelse

Præsident Howard W. Hunters blomsterdækkede kiste, nederst til højre, var midtpunktet i Tabernaklet

i Salt Lake City den 8. marts, hvor hans venner og kollegaer viste ham deres respekt.

Salt Lake City

Tabernaklet på Temple
Square var tæt pakket

til præsident Howard W.
Hunters begravelse den 8.

marts. Han var den 14-

præsident for Kirken og

døde i sit hjem i Salt Lake

City den 3. marts 1995.

Han blev 87 år gammel.

Højtideligheden, som
fulgte de instruktioner, som
præsident Hunter i forvejen

havde forberedt, omfattede

lovord fra hans rådgivere,

præsident Gordon B.

Hinckley og præsident

Thomas S. Monson;

præsident Boyd K. Packer

og ældste James E. Faust fra

De Tolv Apostles Kvorum,

samt fra hans ven og tid-

ligere stavspræsident Jon

M. Huntsman. Ældste M.
Russell Ballard og ældste

Jeffrey R. Holland fra De
Tolv Apostles Kvorum bad

indledningsbønnen og af-

slutningsbønnen.

Alle generalautoriteter,

som ikke havde opgaver i

udlandet, var til stede.

Tabernakelkoret stod for

musikken.

Senere stillede en stor

folkeskare sig op langs

ruten til Salt Lake Citys

kirkegård, hvor graven blev

indviet af en af præsident

Hunters sønner.

Præsident Hunter
led meget

Omgivet af snesevis af

blomsterarrangementer gav

talerne i Tabernaklet deres

hyldest til præsident

Hunter, som afspejlede de

telegrammer, som var kom-

KIRKENYT
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met fra hele verden. De tal-

te om præsident Hunters

hengivenhed for Herren,

hans kærlighed til andre

mennesker og den styrke,

han udviste gennem mange
års fysiske smerter.

Præsident Hinckley

sagde: »Der er sagt meget

om hans lidelser. Jeg tror, at

det stod på meget længere

og var meget stærkere og

dybere, end nogen af os

egentlig er klar over. Han
udviklede en høj smerte-

grænse og beklagede sig

ikke. Det er i sig selv et mi-

rakel, at han levede så læn-

ge. Hans lidelser har trøstet

og mildnet smerten for

mange andre, som lider. De
vidste, at han kendte deres

byrdes tyngde. Han rakte ud

efter disse med en helt

speciel form for kærlighed.«

Idet præsident Hinckley

henviste til præsident

Hunters tomme stol på
forhøjningen, sagde han:

»Hans stol er tom i dag, og

jeg føler denne tomhed.«

»I nu 36 år har han
båret det hellige apostel-

embedes kappe, og har

været en førende og kraftig

stemme i forkyndelsen af

Jesu Kristi evangeliums

lærdomme og fremmet

Kirkens arbejde«, sagde

præsident Hinckley. »Han
har rejst meget i heleverden

som en fremragende tjener i

Mesterens tjeneste. Fra mit

synspunkt er det tragisk, at

han virkede så kort som
præsident og profet, seer og

åbenbarer for Jesu Kristi

Kirke af Sidste Dages Hel-

lige. Præsident Hinckley

sagde, at han forestillede sig

præsident Hunter blive

budt velkommen i kredsen

af tidligere præsidenter for

Kirken. »Jeg tror, de har

omfavnet ham og takket

ham for hans store tjeneste-

gerning for Kirkens med-

lemmer, som de også har

ledt og elsket. Han førte

deres tradition videre. Han

belærte med yderligere

vægt om det, som de be-

lærte om. Han tjente den

sag godt, som nogen af dem
betalte en frygtelig pris for -

i Joseph Smiths tilfælde

med livet selv.«

Mest berejste

generalautoritet

I sin tale omtalte præsident

Monson præsident Hunter

som »vores mest berejste ge-

neralautoritet«, som havde

»vendt ryggen til livet på jor-

den og begyndt på endnu en

opgave i sin evige rejse ...«

»Hans sidste ord var ikke

en lang prædiken, ej heller

udførlige regler for vores op-

førsel, men derimod et gud-

dommeligt budskab fra hans

hjerte til vores hjette. Det

er stærkt. Det er gennem-

trængende. Det er minde-

værdigt. Til dem som passe-

de ham til sidst, sagde han
blot: 'Tak', og så var han

her ikke længere.«

Præsident Monson min-

dedes en tale, han for nylig

holdt for studerende ved

Brigham Young Univers ity,

hvor han beskrev præsident

Hunter »som en legende -

ja, et liv - fuld af dyd. Jeg

valgte at tale om sådanne

seks dyder i hans liv: høflig-

hed, ydmyghed, sindighed,

kærlighed, åndelig lærdom

og loyalitet.

Som Mesteren havde

Howard W. Hunter en

ydmyg start og voksede til

en storslået mission for hele

verden ... Også han gav sig

selv for at andre kunne

blive velsignet.«

Præsident Monson for-

talte, hvordan præsident

Hunter glædede sig over

opsvinget i tempelaktivite-

ter, siden han havde rådet

de hellige »til at leve et

mere Kristus-lignende liv

og være et tempelbesøgen-

de og tempelelskende folk.«

I slutningen af sin tale

sagde præsident Monson, at

»præsident Howard W.
Hunter levede, som han

belærte - efter Herrens

mønster, som han tjente.

En dag, da præsident

Hunter sad stille og tænkte,

delte han sin personlige

filosofi med disse ord, 'Jeg

føler, det er vores mission at

tjene og at frelse, at opbyg-

ge og at ophøje.' Han var i

sandhed en profet, en seer

og åbenbarer for vores tid.«

Præsident Packer talte

om dem, »som undrer sig

over systemet, hvor en

seniorapostel, uvægerlig en

gammel mand, bliver præ-

sident for Kirken ... De ser

ikke den guddommelige

inspiration i det system,

som Herren har grundlagt.

Det er givet, at det ikke

fungerer, som menneskers

visdom ville have det ...

Præsident Howard W.
Hunters korte tid i embedet

som præsident symboliserer

den overjordiske åndelige

genialitet i den organisa-

tion, som Herren har åben-

baret. Det er et vidnesbyrd

om, at dette er Jesu Kristi

Kirke, og at han præsiderer

over den. Herren har sin

egen målestok for den, som
skal lede hans Kirke.«

Hunters ledelse historisk

Præsident Packer tilføjede:

»Præsident Howard W.
Hunters periode, selvom

den var meget kort, har

MAJ 1995
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Efter bisættelsen i Taber-

naklet i Salt Lake City

ledede præsident Gordon

B. Hinckley, til venstre,

begravelseshøjtideligheden

for præsident Howard W.
Hunter på Salt Lake Citys

kirkegård.

været historisk. I de få

måneder under hans ledelse

er der sket ting, nogle af

dem er endnu ikke offent-

liggjort, som vil velsigne

denne Kirke i generationer

fremover.

«

Præsident Packer

fortalte om en personlig

oplevelse. Han og ældste

Russell M. Nelson havde

besøgt præsident Hunter tre

dage før hans død. »Mens vi

talte med ham, blev han

ved med at se over sin ene

skulder ind i stuen og kald-

te på sin hustru, Inis.

Altid til stede og altid

opmærksom, svarede hun
straks og spurgte, hvad han
manglede. Han sagde: 'Du

er for langt væk; jeg vil ha-

ve dig nær ved mig.' Jeg

sagde: 'Præsident, hun var

kun 10 meter væk.' Han
sagde: 'Det ved jeg, men det

er for langt.'«

Ældste Faust talte om
sin lange tilknytning til

præsident Hunter og om de

mange gange, de havde

besøgt det hellige land,

hvor præsident Hunter var

medvirkende til at oprette

Brigham Young universi-

tetets Center for Middle

Eastern Studies i Jerusalem.

»Hans ønske om at være
der, hvor Frelseren gik

syntes umætteligt. Han
elskede alle seværdigheder-

ne og lydene. Han elskede

især Galilæa. Men frem for

alt elskede han et sted. Han
sagde altid: 'Lad os gå hen
til graven bare en gang til -

for gammelt venskabs

skyld.' Der sad han så og

mediterede, som om han
gennemtrængte sløret

mellem sig selv og Frelse-

ren.«

Ældste Faust sagde, at

præsident Hunters åndelig-

hed »var så dyb, at den var

ubegribelig. Præsident

Hunters åndelighed var til-

slebet på en bemærkelses-

værdig måde efter at have

været under Herren Jesu

Kristi vejledende indflydel-

se som hans særlige vidne i

så mange år. Det var kilden

i hele hans tilværelse. Han
var stille i hellige anliggen-.

der, ydmyg i hellige anlig-

gender, forsigtig, når'han

talte om hellige ting.

Sammen med jer alle glæ-

der jeg mig over den store

velsignelse, det har været at

leve i en tid, hvor han har

været på jorden.

Vi har lært så meget af

hans liv, hans eksempel,

hans indflydelse, hans kær-

lighed og hans vidnesbyrd.«

Bror Huntsman fortalte,

at søndagen før præsident

Hunters død havde han

antydet til dem, som var

hos ham, »hvor stor en

glæde det ville være at

deltage i nadveren.«

»Med ydmyghed og stor

ærbødighed, knælede hans

venner ned og velsignede

og omdelte nadveren. Hans
kommentar hertil var min-

deværdig. Han sagde, 'Tak,

kære brødre. Hvilken stor

ære og privilegium at nyde

Herrens nadver.'«

Bror Huntsman opsum-

merede præsident Hunters

liv ved at sige: »Alle vor

Herre og Frelser, Jesu Kristi,

karakteregenskaber var

smukt karakteriseret i præ-

sident Hunters bemærkel-

sesværdige og uselviske

liv.«

Hellige udbrød i

spontan sang

På begravelsesdagen skin-

nede solen klart, og flere

tusinde mennesker begav

sig til Tabernaklet i Salt

Lake City for at overvære

højtideligheden. Repræsen-

tanter fra lokalsamfundet,

fra staten Utah og USAs
regering samt ledere fra

andre trosretninger over-

værede begravelsen. Rundt
omkring sang mange af de,

som var kommet tidligt til

Tabernaklet, spontant

kendte SDH-sange, bl.a.

»Jeg er Guds kære barn«,

»Jeg trænger til din trøst«,

og »Elsker hverandre«.

Med stor sindsbevægelse

begyndte alle at synge

»Hav tak for profeten, du

sendte.«

Dagen før begravelsen

gik mere end 25.000 mænd,
kvinder og børn forbi præ-

sident Hunters åbne kiste i

Kirkens administrations-

bygning for at sige farvel og

vise deres kærlighed og

hengivenhed for deres højt

elskede præsident for

Kirken.

K I R K E N Y T
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Dansk missionspræsident

i Danmark
for første gang siden

anden verdenskrig!

Når Den Danske
Mission i begyndelsen

af juli skifter præsi-

dent bliver missions-

hjemmet for første

gang siden anden ver-

denskrig overtaget af

en dansker. Bror

Knud B. Andersen og

søster Nunne Ander-

sen fra Fredericia

Ward er af Kirkens

præsident blevet kal-

det til at præsidere

over Den Danske
Mission

Telefonopringningen
kom fra ældste Joseph

B. Wirthlin og bror og sø-

ster Andersen blev bedt om
at tage til Stockholm for at

møde apostlen ca en uge

tids senere.

- Allerede da begyndte

vi at ane, at noget var i gæ-

re, sagde bror Andersen der

i ugen, der gik, både men-
talt og timeligt forberedte

sig selv på det kald, der

kom.

Bror og søster Andersen, kaldet til at præsidere over

Den Danske Mission fra juli 1 995.

(FOTO -.Helle Andersen)

Kaldelsen fra Det Første

Præsidentskab kom allerede

i november 1994, og for

bror og søster Andersen har

det været en stor udfor-

dring ikke at kunne dele

denne nyhed med nogen

som helst.

- Selv ikke vore børn

måtte vi fortælle om kal-

det, fortalte bror Andersen.

Ældste Joseph B. Wirth-

lin, der i en årrække var

bosat i Frankfurt og præsi-

derede over bl.a. Danmark,

udtrykte sin bekymring

over de dalende medlemstal

i Danmark.

Over hele verden bliver

der lagt større vægt på, at

Kirken har lokale ledere i

missionerne. Det er derfor

en dejlig udfordring for bror

og søster Andersen at gå i

gang med.
- Min kone og jeg har

altid elsket missionærarbej-

det.

Ingen mission

Da
j
eg kom ind i Kirken for

30 år siden, var det ikke

muligt for mig at tjene på
en mission. Derfor er det

nu en pragtfuld anledning,

vi har til at være missionæ-
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rer. Det er en dejlig opgave,

og vores eneste ønske er at

indvie os selv og give alt,

hvad vi kan give, sagde bror

Andersen til »Kirkenyt«.

Bror og søster Andersen

blev af ældste Wirthlin

spurgt, om de troede, at de

ville kunne holde af en ska-

re af unge missionærer og

være som et forældrepar for

dem?
— Det mener vi bestemt

ikke vil være vanskeligt for

os, siger både bror og søster

Andersen. Når disse unge

mennesker vil give to af de

allerbedste år af deres liv i

Herrens tjeneste, så er det

ikke svært for os at give

dem vores allerbedste støtte

og kærlighed, siger bror og

søster Andersen.

For det nye missionspræ-

sidentpar var det ikke van-

skeligt at sige ja til kaldel-

sen, og da ældste Wirthlin

spurgte om en masse prakti-

ske detaljer, var svarene al-

lerede forberedte, og beslut-

ningerne taget.

I første omgang bliver

broerne brudt med Frederi-

cia, da parret sælger deres

hus, før de tager afsted på

mission. Dog er der for både

bror og søster Andersen in-

gen tvivl om, at Fredericia er

deres hjemby, og her vil par-

ret med sikkerhed vende til-

bage efter en fuldført missi-

on. Bror og søster Andersen

har fem børn, hvoraf de fire

er bosiddende i Fredericia.

Mange års kirketjeneste

Knud B. Andersen, der blev

medlem af Kirken den 23.

maj 1959, har i alle årerne

arbejdet som leder i Kirken.

Kun ganske få måneder efter

sin dåb blev bror Andersen

kaldet til at være rådgiver i

grenspræsidentskabet i Fre-

dericia, og bror Andersen

har lige siden enten været

stavspræsident, grenspræsi-

dent, distriktspræsident, el-

ler rådgiver til mange missi-

onspræsidenter. Også søster

Andersen har i sine mange
år i Kirken tjent som både

primarypræsidentinde

,

hj ælpeforeningspræsident-

inde, institutlærer, organist

og mange forskellige under-

visningskaldelser i både

søndagsskole og Unge Piger.

At bror og søster Andersen

gennem deres lange og tro

tjeneste i Kirken er blevet

forberedt til dette store

kald, kan der ikke herske

nogen tvivl om.

»Kirkenyt« ønsker bror og

søster Andersen tillykke

med kaldet og håber at Den
Danske Mission under deres

ledelse vil se stor fremgang.

Susanne Perkins

CES leder
O

besøger Århus Ward
I slutningen af

januar 1995samledes

medlemmer af Ar-

hus Ward i kirke-

bygningen trods sne

og glat føre.

På programmet var

David Cook, leder af

CES i Det Nord-

europæiske Område

Efter sang og bøn blev

aftens gæstetaler in-

troduceret af sin kollega

Jens Kristoffersen.

Vi fik at vide, at han er

født d. 13 september 1944,

er gift og har tre drenge og

to piger, at han har ledet

seminar- og institutpro-

grammet siden 1971, har

tolv personer under sin

ledelse, at han har været

biskop og stavspræsident,

samt at han nu er rådgiver

til en missionspræsident i

England.

Bror Kristoffersen beteg-

ner bror Cook som meget

venlig, behagelig og om-
gængelig m.m.

Efter denne introdukti-

on overlod Jens Kristoffer-

sen talerstolen til bror

Cook, som fik bror Rasmus

Fougt som tolk. Cook star-

tede med at sige, at han
gerne ville bestille bror Kri-

stoffersen til at tale ved sin

begravelse.

Vi blev præsenteret for

nogle facts om seminar- og

instituts udvikling, hvor

han fortalte at seminar-

programmet blev introdu-

ceret i Czekoslovakiet for

fem måneder siden.

I juli havde Moskva sin

første .seminarafslutning,

hvilket han påpegede, er

temmelig fantastisk, hvis

man tænker blot nogle få

år tilbage.

Seminar bekæmper
analfabetisme

I Afrika har man udover se-

minar og institut et kursus i

at læse og skrive, som er ba-

seret på standardværkerne.

Således anvender man i un-

dervisningen kun tekster fra

de fire standardværker, hvil-

ket medfører at kursisterne

både lærer teksterne i stan-

dardværkerne at kende og

samtidig også lærer både at

læse og skrive. Alt dette med
Åndens vejledning. Fuldfø-

relse af dette kursus er obli-

gatorisk, for at man kan få

lov til at deltage i seminar-

eller institutprogrammet.

KIRKENYT
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Bror David Cook, fra England er leder af CES i tolv lande.

(FOTO: TD)

Derpå fortalte han om en

teolog i England, som hav-

de foretaget en under-

søgelse af omkring 3000

skolebørn. Konklusionen på

undersøgelsen var, at elever

som beder regelmæssigt,

klarer sig bedre i skolen.

Dette er et bevis for, at se-

minar- og institutprogram-

met kan være til stor gavn

for de unge, så de kan klare

sig bedre i skolen, sagde

bror Cook.

Herefter fik vi en beret-

ning fra dengang syv af

medlemmerne af De Tolvs

Råd var på mission i Eng-

land, hvor profeten Joseph

Smith i en åbenbaring så,

hvorledes de sad sørgmodigt

med sænkede hoveder, me-

dens Frelseren stod oven

over dem og ønskede at

hjælpe, men var ude af

stand til det, da ingen så

op, og som Cook sagde det:

»Dette er ofte også tilfældet

for os andre.«

Newton troede på

åbenbaring

Herpå bevægede vi os over

i fysikkens verden, nærmere
betegnet til Sir Isac New-
ton. Vi fik at vide, at det,

der drev Newton fremad,

ikke var et ønske om at op-

dage nye love, men ønsket

om at bevise Guds hånd i

alle ting. Cook fortalte og-

så, at Newton troede på
fortsat åbenbaring, hvilket

var temmelig usædvanlig

for hans tid.

Newtons lov om aktion/

reaktion blev derefter brugt

til at illustrere konsekven-

ser. Vi blev præsenteret for

en indretning, som Cook
kaldte for Newtons vugge.

Den bestod af fem kugler

som var hængt op, så de

rørte hinanden. Når man
trak en af dem ud og lod

den falde tilbage mod de

andre fire kugler, så bevæ-

gede den sidste kugle i den

anden ende sig tilsvarende

ud og faldt så tilbage og

slog den første kugle ud

igen o.s.v. o.s.v. Det samme
skete, hvis man tog flere

kugler, samme antal ind,

samme antal ud, lige meget

hvorledes man så gjorde

det. Der var altid den sam-

me reaktion på enhver på-

virkning. Dette blev sam-

menlignet med vores hand-

linger. Enhver handling el-

ler udeladelse har en konse-

kvens, som altid er den

samme.

Styrke gennem skrifterne

Herefter blev flere skriftste-

der anvendt til at vise, at

evangeliet virker på den

samme måde, nemlig at

hvis vi gør visse ting, så vil

der være visse følger eller

velsignelser. Fx L&P
130:18-19, som opremser

måder, hvorpå man opnår

viden her i livet, nemlig

med flid og lydighed.

Således lærte vi ved mange
andre skriftsteder, at ved

dagligt studium af skrifter-

ne, kan vi opnå beskyttelse

og blive styrket.

Vi hørte så en beretning

fra bror Cooks sidste besøg i

Utah, hvor han besøgte et

fængsel syd for Salt Lake

City. I- dette fængsel kørte

man institut programmet

blandt de indsatte. Resul-

taterne viste tydeligt, at

Joseph Smiths tanker var

rigtige, nemlig at man skal

forandre det indre menne-
ske, i stedet for blot at straf-

fe og fængsle. I fængslet op-

levede bror Cook nogle

fantastisk åndelige institut-

klasser, som han sagde, han
ikke havde oplevet noget

andet sted.

I fængslet havde de også

et meget stort slægthisto-

risk center, som efter sigen-

de skulle være det mest

produktive i verden, med
undtagelse af det store cen-

ter i Salt Lake City, der har

mange hundrede frivillige

medarbejdere.

På spørgsmålet om,

hvordan det kunne være, at

de indsatte arbejdede så

hårdt lød svaret: »For det

første havde alle, som var i

fængslet, på den ene eller

den anden måde såret eller

krænket et andet menne-

ske, og de føler, at de ved at

udføre dette arbejde kan

sone. Den anden grund er,

at de indsatte ved, hvordan

det er at være i fængsel,

derfor vil de gøre alt, hvad

de formår, for at befri ånder

fra åndefængslet.«

Der blev også citeret en

del generalautoriteter, og

essensen af disse citater var,

at studium af skrifterne styr-

ker vores vidnesbyrd, vores

tro, åndelighed, giver os

svar til at løse ethvert pro-

blem, enhver forandring og

ethvert dilemma. Dog var

det allervigtigste at studium

og bøn vil gøre os modtage-

lige for inspiration og åben-

baring.

Bror Cook sluttede afte-

nens præsentation med at

opfordre alle til dagligt at

studere skrifterne, hvilket

netop er hovedformålet

med seminar og institut-

programmet. Tak til CES
og bror Cook for en dejlig

aften.

Rolf Ivan Færch, er

redaktør af »Wards nyt« i

Århus Ward, Århus Stav.
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Kirkens 15. profet

opretholdes af medlemmer i

Århus Stav
Da medlemmer af
o

Århus Stav den 19.

marts 1995 samledes

i Herning Kongres-

center til stavskon-

ference, fik man som
de første i Danmark
mulighed for at

opretholde Kirkens

15. profet, præsident

Gordon B. Hinckley,

som profet, seer og

åbenbarer. Det var et

specielt øjeblik for de

tilstedeværende

I alt 750 medlemmer af

Århus Stav deltog i for-

årets konference, der løb af

staben under temaet »at ran-

sage jer selv, om I er i tro-

en«. Temaet var inspireret af

Paulus 2. korinterbrev 13:5.

Konferencens morgen-

møde blev indledt af klin-

gende toner fra et vidunder-

ligt primarykor. Børnenes

sang var ikke til at stå for

og satte ånden og stemnin-

gen for hele mødet.

Børn er fremtiden

Primarybørnene, der så

smukt sang om tro, blev ef-

terfulgt af stavens primary-

præsidentinde søster Dor-

the Hansen fra Esbjerg

Ward.
- Børn er et budskab

om, at Gud ikke har opgi-

vet menneskene, sagde

Dorthe Hansen. De er et

Medlemmer af stavspræsidentskabet og præsident og søster Ander-

son forbereder sig til eftermiddagens hovedmøde. (FOTO: TD)

løfte om fremtid, ja de er

selve fremtiden, blev vores

nye profet Gordon B.

Hinckley citeret.

Kristus selv lærte ved

eksemplet, da han lod de

små børn komme til sig, og

stavens medlemmer blev

opfordret til at følge hans

eksempel.

Søster Hansen opfordre-

de alle Kirkens medlemmer
til at dele ansvaret og hjæl-

pe hinanden med at give

børnene den ballast, der er

nødvendig, for at de kan

vokse op i evangeliet sunde

og afbalancerede.

Mange ægteskaber med
problemer

Søster Hanne Ravn Birke-

mose, andenrådgiver i stav-

ens hjælpeforening, be-

handlede emnet kommuni-
kation i ægteskabet.

Hvis man vælger ikke at

tale sammen, har man en

sikker måde at undgå

skænderi på, men ikke fru-

stration og hjertesorg, som
med sikkerhed vil følge.

Søster Birkemose fortal-

te, hvor vigtigt det er at

lytte.

- At lytte, er grundlæg-

gende i alle forhold. Jo

bedre vi er til at lytte jo

bedre er vi til sunde og

langvarige forhold.

- Økonomi er ofte en

kilde til gnidninger i et æg-

teskab, fortsatte søster Bir-

kemose. Hun forklarede,

hvor vigtigt det er at have

rene linier og klart aftale,

hvordan pengene skal bru-

ges.

- Samarbejde mellem

mand og hustru er et godt

middel til at undgå økono-

miske misforståelser.

Søster Birkemose sluttede

med at opfordre ægte-

parrene til at tjene hinan-

den.

- Jo mere vi tjener hin-

anden, jo større bliver vores

åndelige og følelsesmæssige

vækst, sluttede søster Birke-

mose.

Thomas Borneman fra

Fredericia Ward stod derpå

for et dejligt potpourri på
flyglet. Det var Kirkens sal-

mer, som Thomas selv hav-

de arrangeret i en musisk

fantasi. For medlemmerne i
o

Århus Stav vil det nu vare

to år før de igen kan høre

de smukke toner fra Tho-

mas, da han om kort tid rej-

ser på en fuldtidsmission.

Musik og tilbedelse gen-

nem denne var temaet for

de bemærkninger søster

Lisbeth Petersen fra Es-

bjerg Ward delte med for-

samlingen. Søster Petersen

fortalte om, hvordan vi i

Kirken af lederne er blevet

opfordret til fortrinsvis at

bruge Kirkens salmer til vo-

re møder.

- Vore salmer er blevet

udvalgt, fordi de har vist sig

effektive til at invitere Her-

rens ånd til vores møder.

Søster Petersen bar vid-

nesbyrd om at dette var rig-

tigt.

Vi må åbne vores mund
Bror Richardt Andersen,

rådgiver til missionspræ-

sidenten, forsikrede stavens

medlemmer om, at præ-

sident Anderson ikke

havde valgt sine rådgivere

KIRKENYT
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Et vidunderligt

primarykor satte

stemningen for

hele formid-

dagens møde.

(FOTO: TD)

hverken efter størrelse eller

profession. (Begge arbejder

for politiet)

- Missionær styrken i

Danmark er næsten halve-

ret inden for det sidste år,

og det kan ikke undgås, at

ansvaret for Kirkens vækst

ligger på vores skuldre, sag-

de bror Andersen.

Som medlemmer af

Kirken må vi være parate

til at opgive vor bekvem-

melighed og påtage os de

byrder, der er forbundet

med at lukke munden op.

Præsident Vestergaard,

andenrådgiver til stavs-

præsidenten, havde valgt at

behandle fire begreber, der

tilsyneladende kunne være

meget verdslige, men som
også kunne være lige det

modsatte.

Disse er: Succes, berøm-

melse, fornøjelse og tilfreds-

stillelse.

Disse jages overalt i ver-

den for næsten enhver pris,

fortalte han.

Men læg alle disse sam-

men og gang dem med en

million, så giver det ingen-

ting. Ingenting i sammen-
ligning med en slurk af Kri-

sti rene vand.

Profeten opretholdt

Ved konferencens hoved-

møde blev profeten og

samtlige generalautoriteter,

ligesom stavens funktionæ-

rer opretholdt.

Førsterådgiver i stavs-

præsidentskabet HO. Il-

skov gennemgik Kirkens

procedure ved et lederskift

og talte om præstedømmet

og nøglerne, som Kirkens

øverste leder har.

Præsident Ilskov gen-

nemgik også det rent prak-

tiske, der vil foregå ved den

højtidelige forsamling, som
stavens medlemmer blev

inviteret til at deltage i ved

den direkte transmition af

generalkonferencen i april.

Søster Henriette Poul-

sen fra Ålborg Ward er net-

op vendt hjem fra en fuld-

tidsmission i England og

delte med stavens medlem-

mer opbyggende oplevelser

fra sin mission. Hun bar

vidnesbyrd om, at Herren

elsker alle sine børn, og at

vi alle er skabt til at få suc-

ces i vores liv.

For præsident og søster

Anderson, blev det til et

hjertelig^farvel til medlem-

merne i Århus Stav.

Præsident og søster An-
derson der kun har få må-

neder tilbage af deres tre-

årige mission, reflekterede

begge over de positive ople-

velser, de havde haft som
missionærer her i Danmark,

og det blev til en afsked,

der ikke var helt uden tårer.

Søster Susanne Hage-

man fra Esbjerg Ward for-

talte om sit vidnesbyrd, som
hun anså for at være det

vigtigste for hende.

- Mit vidnesbyrd gør for

mig, at jeg ikke bekymre

mig om ting, som jeg ikke

lige forstår.

Søster Hageman fortalte

forsamlingen, hvordan hun
var blevet beredt til at

modtage evangeliet. Før

hun mødte Kirken, var hun
tiltrukket af grupper, der

beskæftigede sig med he-

aling og andre former for

energier og alternativ tro.

Da disse emner havde sø-

ster Hagemans interesse,

deltog hun en dag i et fore-

drag om disse ting.

- Jeg fik en meget stærk

følelse af, at det var noget,

jeg skulle holde mig fra,

sagde søster Hageman, der

få måneder efter mødte Kir-

ken, da to missionærer kom
og bankede på hendes dør.

Søster Hageman opfor-

drede forsamlingen til at

være forberedt til kampen i

de sidste dage ved at udvik-

le stærke vidnesbyrd og

ved at følge Frelserens bud.

Elsk din næste som dig selv.

Bror Ole Jensen fra

Horsens Gren talte om at

leve evangeliets enkle prin-

cipper og på den måde lade

vores tro slå rødder som et

stort egetræ, der ikke så let

blæses omkuld.

- Trofaste medlemmer
af Kirken bør være som
store egetræer, sagde bror

Jensen.

Musikken til konferen-

cens hovedmøde blev sun-

get af et kombineret kor fra

Odense 1. og 2. Ward og

Fredericia Ward og var un-

der ledelse af søster Mette

Christiansen fra Odense 2.

Ward.

Stavspræsident Carsten

Larsen afsluttede konferen-

cen og på meget fin måde
samlede han dagens bud-

skaber under en hat, nem-

lig konferencens tema »at

ransage jer selv, om I er i

troen«.

- Vi må ransage os selv,

sagde præsident Larsen.

Holder jeg de love, som
Gud har givet? Tror jeg på

alt, hvad Gud har åbenba-

ret? Modtager jeg åbenba-

Medlemmer af et blandet kor fra Odense l. og 2. Ward og

Fredericia Ward sang ved konferencens hovedmøde

(FOTO: TD)
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ring? Ser jeg syner? Udfører

jeg mirakler? Nyder jeg

Helligåndens konstante

ledsagen? Lever evangeliet i

mig? Holder jeg ud i prø-

ver? Ønsker jeg at blive

draget til Kristus? Hvis ik-

ke, så står jeg ikke prøven,

sagde Carsten Larsen. Præ-

sident Larsen brugte en stor

del af sin tale til at henven-

de sig direkte til stavens

unge mennesker. Han for-

talte dem, at de var medlem
af en udvalgt generation, og

citerede præsident Hinck-

ley, der netop til pressen

har udtalt, at han ikke er

bange for Kirkens fremtid.

- Jeg tror ikke, at vi no-

gensinde har haft en stær-

kere generation af unge

mennesker, sagde præsident

Gordon B. Hinckley.

Præsident Larsen opfordre-

de alle stavens unge mænd
til at forberede sig til at ta-

ge på mission og talte om
den store velsignelse, det

ville blive for dem.

Præsident Larsen adva-

rede også stavens unge mod
at gå ud parvis, men opfor-

drede de unge til at holde

sig i grupper.

Præsident Larsen slutte-

de sin tale med at bede til,

at alle stavens medlemmer
måtte være stærke i troen

og holde ud uden at tvivle.

Endnu en dejlig konfe-

rence afsluttet i Herning

Kongrescenter.

SP
Præsident Anderson siger farvel til et af de mange medlemmer,

der dannede kø for at sige farvel (FOTO: TD)

Tegningerne til det nye tempel

i England offentliggjort

Det Første Præsident-

skab har offentliggjort

en arkitekttegning af Eng-

lands andet tempel, der skal

bygges i byen Chorley der

ligger i nærheden af Preston,

Lancashire, i det nordvestli-

ge England.

Templet vil være et klas-

sisk moderne design, udven-

digt beklædt med en lys

europæisk granit og med et

metaltag. Templets samlede

areal i tre etager vil udgøre

mere end 5850 m2
, som bl.

a. omfatter fire beseglings-

rum og fire begavelsesrum.

En statue af englen Moro-

ni vil blive placeret på top-

pen af bygningens eneste spir.

Planerne for den store

tempelgrund inkluderer en

stavsbygning, et missionær-

træningscenter, lejligheder

for tempelmissionærer og et

gæstehjem for tempelbesø-

gende, der må komme lang-

vejs fra.

3

Et receptionscenter vil også

huse et mindre distributi-

onscenter og et slægthisto-

risk center.

Planerne for anlægget

omkring templet og de an-

dre bygninger tager højde

for en lille dam, der allere-

de findes på grunden.

Templet i Preston vil

blive benyttet af medlem-

mer i Nordengland, Skot-

land, Irland og Nordirland.

Spadestiksceremonien

fandt sted d. 12 juni 1994

og blev overværet af mere

end titusinde sidste dages

hellige fra Storbritanien.

Byggeriet af templet for-

ventes påbegyndt somme-
ren 1995 og forventes at ta-

ge to til to og et halvt år at

færdiggøre.

Arkitekterne for templet

er et firma, der hedder Bud-

ding Design Partnership fra

Manchester, England.

CN
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Socialt topmøde

i København

Under det sociale

topmøde i Købere

havn i marts 1995

var flere end 20.000

diplomater og andre

gæster samlet for at

diskutere verdens

sociale problemer.

På det alternative

NGO-forum på

Holmen i Køben-

havn udstillede flere

hundrede af verdens

organisationer og for-

eninger, deriblandt

Kirken

Det var et kæmpemæs-
sigt arrangement, der

var arrangeret som et alter-

nativt forum på Holmen i

København.

Udstillingen, der dagligt

under det sociale topmøde

tiltrak over titusinde besø-

gende, var stor og meget

imponerende med de man-
ge hundrede deltagende or-

ganisationer.

Under et besøg på ud-

stillingen den første week-

end bemærkede Kim Holst,

der er stavens missionspræ-

sident i Københavns Stav,

at mange andre religiøse

samfund og kirker var re-

præsenterede. Det ærgrede

ham, at Kirken af en eller

anden grund ikke havde ta-

get initiativ til at deltage i

udstillingen.

I

1

DANISH INTERFAfTH FORin

No spciai justice

wTfRout

interreligious

tolerance ^

Ingen social retfærdighed

uden tværreligiøs tolerance

fW1 8 i
Dansk interreligiøst forum deltog også på udstilling med et

budskab om tolerance religionerne imellem (FOTO: TD)

Det rådede bror Holst dog

straks bod på ved at gå til

ledelsen og ansøge om en

bod på Kirkens vegne.

Desværre viste det sig, at

alt var »udsolgt«, men Kir-

ken kom på en venteliste.

Mandag morgen lød ordet,

Jan Borup fortæller besøgende om Joseph Smith (FOTO: TD)

at vi godt kunne komme og

indtage en plads i et hjørne

af et af de store pakhuse.

Med hast og en stor ind-

sats af missionspræsident-

skabet i Københavns Stav

fik man en stand for Kirken

op at stå. Det blev til en

meget spændende og inte-

ressant uge, hvor Kirkens

medlemmer delte stand

med medlemmer fra andre

trosretninger i Danmark.
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I den uge udstillingen var

åben, tiltrak den mere end

hundredetusinde gæster,

hvoraf mange fik besøgt

Kirkens stand.

Det blev til mere end 35

eksemplarer af Mormons
Bog på fem forskellige

sprog, der blev givet væk i

løbet af ugen.

1 alt 25 besøgende øn-

skede at få Mormons Bog

leveret direkte af en af Kir-

kens repræsentanter. To

ønskede endda bøgerne le-

veret i Polen og Afrika.

Om lørdagen var det

lykkedes at få Stavens fol-

kedansere til at komme og

optræde på den store scene.

Det blev til to forrygende

Et kæmpe banner med Kirkens navn sad over standen på NGO
(FOTO: TD)

opvisninger, der blev varmt

modtaget af de mange tu-

sinde gæster.

Alt i alt var det en dejlig

oplevelse for Kirken at del-

tage i denne historiske be-

givenhed. Det var et skridt

på vej mod det, vi konstant

af vores ledere opfordres til

at gøre, nemlig vende os ud

mod samfundet.

- Udstillingen på NGO
var sådan en succes, at vi i

missionspræsidentskabet er

blevet enige om at deltage i

andre fremtidige messer og

udstillinger, sagde Jan Bo-

rup, rådgiver til stavens

missionspræsident Kim
Holst.

SP

KVÆKERN
VENNERNES RELIGIØSE SAMFUN

En besøgende på standen ser på Kirkens udstilling.

Kirken delte bl.a. stand med kvækerne (FOTO: TD)
Ældste Jensen fra missionskontoret i aktiv snak med en

besøgende på NGO (FOTO: TD)
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Bosniske flygtninge

til fødselsdagsfest

i Odense

Den 14. marts 1995

fejrede Odense 1. og

2. Ward Hjælpeform

eningens fødselsdag

på en helt speciel

måde, nemlig ved at

hjælpe bosniske

flygtninge!

I kirkebygningen i Oden-
se var ca. 60 kvinder

samlet for at deltage i den

årlige begivenhed med tre

bosniske flygtninge som
gæster.

Formålet med denne in-

vitation var at fortsætte det

hjælpearbejde som forenin-

gen egentlig blev oprettet

til, nemlig aktivt at hjælpe,

hvor der er behov.

Efter sang, bøn og vel-

komst, ved henholdsvis

præsidentinden for 1. og 2.

Ward, præsenterede den

ene af aftenens arrangører,

søster Kirsten Andersen

gæsterne fra flygtningelej-

ren »Sahara« lidt uden for

Odense, nemlig sygeplejer-

ske Keka Cirkinagic', hen-

des datter Amila på 13 år

og dennes veninde Ivana,

der ligeledes er 13 år.

Keka fortalte på engelsk

om sit liv i Sarajevo med
mand og to børn, før krigen

brød ud. Hun fortalte om

fra venstre: Kirsten Andersen, Keka Cirkinagic' og Pauline Held som oversætter.

(FOTO: Maria Køster)

sit virke som sygeplejerske

og aktive arbejde i en tea-

terforening.

Hun fortalte også om
krigens grusomheder, som
havde prentet sig dybt i de-

res bevidsthed. Hun fortal-

te, hvordan hendes mand
faldt for serbernes våben, og

hvordan hun og hendes

børn en dag fik valget in-

den for ti minutter enten at

forlade deres lejlighed eller

at miste livet.

En lille taske samt en bluse

var alt, hvad de fik med på
deres flugt til Kekas mor. Se-

nere fik de tilbudt flugtmu-

lighed til Danmark, et til-

bud, som Keka tog imod for

at redde børnene og give

dem mulighed for en tryg til-

værelse. Keka har nu boet i

Danmark i næsten to år og

fungerer som sygeplejerske

på Fyn. Keka sætter med stor

ihærdighed H. C. Andersen

spil op med flygtninge børn.

Bor på ni m2

Nu bor Keka og hendes to

børn på ni kvadratmeter og

får kun lige nøjagtig dæk-

ket deres daglige behov. Ke-

ka og hendes familie er me-

get taknemlige for deres

asyl i Danmark, men ønsker

så snart som muligt at ven-

de tilbage til deres land

Bosnien-Herzegovina.

Alle de tilstedeværende

følte det som en meget

stærk oplevelse, der frem-
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kaldte stor medfølelse og sam-

tidig var meget oplysende.

Derfor kunne aftenens an-

den arrangør Hanne Jakob-

sen med stolthed præsentere

de tre gæster for et stort

bord fyldt med gaver, som
deltagerne i festlighederne

hver især havde medbragt.

Der var alt lige fra strikke-

garn til legetøj og skrivepa-

pir, som de på flygtningecen-

teret eller i Bosnien måtte

trænge til. Inden forfrisknin-

gerne optrådte de to piger

med sang og dans.

Alt i alt var det en aften

med stærke indtryk, men og-

så med muntre indslag og

snakken gik livligt.

Ivana og Amila synger for forsamlingen iklædt en nationaldragt.

(FOTO: Maria Køster)

Blomsterdekorationer fra

den i øvrigt særdeles smukt

oppyntede sal af søster Bir-

git Larsen og søster Mette

Køster samt tiloversblevne

forfriskninger blev solgt til

fordel for de Bosniske flygt-

ninge.

Denne aften vil være et op-

læg til yderligere interesse,

oplysning og initiativ for de

flygtninge, som er en del af

vores land.

Slutteligt kan det næv-
nes, at en landsdækkende

indsamling til fordel for

bosniske flygtninge vil fin-

de sted lige i begyndelsen af

maj 1995 og søstre i Oden-
se området vil efter denne

aften sikkert være ekstra

interesseret i at deltage og

hjælpe, hvor de kan.

Referat indsendt af Ida

Karnil, Hjælpeforeningens

præsidentinde i Odense 2.

Ward.

Ivana og Amila danser en dans fra deres hjemland

(FOTO: Maria Køster)

Et kæmpe gavebord fyldt med søstrenes gaver til flygtninge fulgte

med gæsterne tilbage til centeret. (FOTO: Maria Køster)
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Københavns 1. Ward
får ny biskop!

Biskop i Københavns l . Ward, Lars Frigast Larsen.

(FOTO: Larsen)

Bror Lars Frigast Larsen,

36 og far til tre børn,

blev i februar 1995 opret-

holdt som biskop i Køben-

havns 1 . Ward. Han afløser

bror Finn Gram der tjente i

kaldelsen med bror Michael

Kofoed og bror Helge Nør-

rung som sine rådgivere.

Bror Larsen var 23 år

gammel da han blev med-
lem af Kirken i 1981. På da-

værende tidspunkt var han i

søværnet, så det tog missi-

onærerne godt et halvt år at

få ham undervist og døbt.

- Hver eneste gang jeg

tog ud til søs, troede missi-

onærerne, at denne gang

var det slut, nu havde de

mistet en undersøger, for-

tæller bror Larsen.

- Men hver eneste gang

vendte jeg tilbage, og jeg fort-

satte med lektierne, dog med
forskellige missionærpar.

Tjent i mange kaldelser

I sine 14 år i Kirken har

bror Larsen tjent trofast i

mange forskellige kaldelser.

Hans første kaldelse var som
UV repræsentant i Allerød

Ward. Som nyt medlem del-

tog bror Larsen i alle aktivi-

teterne for Kirkens unge og

lærte på den måde en masse

mennesker at kende ret hur-

tigt.

I Københavns 2. Ward
tjente bror Larsen som råd-

giver til bror Lars Raffen,

der var kvorumspræsident,

og det blev til en meget spe-

ciel lærerig oplevelse for

bror Larsen.

Efter kun et års medlem-
skab i Kirken mødte Bror

Larsen sin kommende kone
Helle Bernskov, og de blev

efter kort tid viet i templet i

Schweiz.

Bror Larsen har tjent som
kvorumspræsident, præsi-

dent for Unge Mænd,
wardsmissionsleder og revi-

sor i Københavns Stav. Han
har været assistent til stavs-

præsident Johan Koch, væ-

ret medlem af høj rådet

samt tjent som rådgiver til

to forskellige biskopper.

Det er tydeligt at se, at i

den tid bror Larsen har væ-

ret medlem af Kirken, er

han blevet godt forberedt

til det kald, han nu har

modtaget.

Brug tiden rigtigt

Bror Larsen arbejder til

dagligt som leder i det store

firma IBM, et job som
kræver meget af ham rent

tidsmæssigt. Men for bror

Larsen er det klart et hold-

ningsspørgsmål.

- Vi sagde ja til kaldel-

sen, og så må vi få det til at

fungere på en eller anden

måde, siger den nye biskop.

- Jeg synes, at det er vig-

tigt, at man bruger tiden på
en god måde, og at man al-

tid prøver på at være glad

og positiv. De to ting alene

kan løse mange problemer

og få meget til at fungere,

mener biskop Larsen.

For biskop Larsen har

det været et stort vidnes-

byrd at se, hvordan stavs-

præsidentskabet arbejder.

- Jeg har personligt set,

hvordan de tager Herren

med på råd, fortæller bror

Larsen, og det betyder også,

at jeg ikke er i tvivl om at

min kaldelse kommer fra

vor Herre. Af biskop Finn

Gram har jeg lært mange
ting, men mest af alt har

han været et meget stort

eksempel for mig i at udvise

kærlighed og menneskelig

medfølelse. Medlemmerne
af vores Ward har været

utroligt glade for at komme
til biskop Gram for råd og

vejledning, fortæller den

nye biskop Larsen.

Som sine rådgivere valg-

te bror Larsen bror Michael

Kofoed og bror Henrik

Benthin. Bror Michael

Kofoed bringer med sig en

stor viden om wardet, og

hvordan det fungerer, hvil-

ket er meget vigtigt for os

som biskopråd. Bror Henrik

Benthin er ung og fuld af

energi og har en masse erfa-

ring indenfor missionering,

hvilket også virkelig vil

komme wardet til gode, for-

tæller biskop Larsen. Som
biskopråd har vi to mål for

wardet. Det første er at

udvikle en større grad af

næstekærlighed søskende

imellem. Det er netop hvad

præsident Hunter opfordre-

de os til, nemlig at være

mere kærlige, tolerante og

være til støtte for hinan-

den. Vores andet mål er at

tage vores ansvar med at

sprede evangeliet alvorligt.

Vi må som medlemmer væ-
re parate og villige til at of-

re det der skal til, for at vi

kan få fremgang, siger bror

Larsen. Det er meningen at

vi skal vokse så meget at

staven kan blive delt. Det

mål vil vi arbejde hen mod
i Københavns 1. Ward.

SP
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